
પપુષષ્ટિ પથ રહસ્ય

શશ્રીગપુરુ શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ શશ્રીકક ષ્ણ , 
પદ પપંકજ વપંદન કરૂ પપૂણર્ણ કરરો મન તકષ્ણ ।।૧।।
ગપંથ પપુષષ્ટિ-પથ-રહસ્યનરો હપુપં  રચપુપં લઘપુ ષવસ્તતાર, 
ભ્રમણતા ભતાપંગગે મન તણશ્રી જડગે  સતારનરો સતાર ।।૨।।
મતારગ બશ્રીજા પણ ઘણતા, ત્યતાપં સતાધન નપુપં કતામ ,
અપંગશ્રી જીવ કગેવળ કક પતા, તગે પથ પપુષષ્ટિ નતામ ।।૩।।
શશ્રીજીનતાપં શશ્રીઅપંગથશ્રી પ્રકટશ્રી પપુષષ્ટિ સકષષ્ટિ, 
પ્રભપુ પ્રતાષપ્તિ ગપુરુ કક પતા થકશ્રી ન મળગે સતાધન કષ્ટિ ।।૪।।
જગે સતાધન છગે તગે જ ફળ, સગેવતા શશ્રીવ્રજભપૂપ ,
પપુરુષરોત્તમ પ્રભપુ આ પથગે, તગે જ થયતા ગપુરુ રૂપ ।।૫।।
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ શશ્રીકક ષ્ણ વસ્તપુતતઃ એક, 
પણ શશ્રીજી સહગેજગે મળગે તગે શશ્રીખવપુપં ષવવગેક ।।૬।।
એક રૂપ ગરોષવપંદ ગપુરુ, પણ ગપુરુ અષધક પ્રતતાપ ,
પપુષનત દશર્ણન ગરોષવપંદ નપુપં , શશ્રીગપુરુ દશર્ણન સપતાય ।।૭।।
અષત પ્રયત્ન ષવણ પ્રતાષપ્તિ નવ પપુરુષરોત્તમ નશ્રી થતાય ,
તગે શશ્રીવલ્લભ શરણ થશ્રી, સહગેજગે સદ્ય પમતાય ।।૮।।
રતાજા નગે રતાજી કરગે  એ બળ કદશ્રી ન દશ્રીન, 
સહજ ષસફતારસ રતાણશ્રીનશ્રી, સહજ મષત આધશ્રીન ।।૯।।
આત્મતા શશ્રીજી નરો સદતા, મપુખ્ય સ્વતાષમનશ્રીજી જગેહ ,
તગે સ્વયપં શશ્રીવલ્લભ થયતા, ધયર્યો પપુરુષ નરો દગેહ ।।૧૦।।



અષત વલ્લભ શશ્રીકક ષ્ણ નગે, તગે થશ્રી વલ્લભ નતામ,
કક પતા ઇહતાપંનશ્રી વણ કદશ્રી, નવ રશ્રીઝગે ઘનશ્યતામ ।।૧૧।।
શશ્રીવલ્લભ આશય ષવનતા, સતાધન ધમર્ણ અશગેષ ,
સતાધગે હરર કગેવળ ભજગે, લશ્રીલતામતાપં ન પ્રવગેશ ।।૧૨।। 
જગે ઉપર અષત અનપુગહ, અપંતરમતાપં વ્રજરતાય ,
શશ્રીવલ્લભ- શરણતાગષત તગેનગે દૃઢ થઈ જાય ।।૧૩।।
શશ્રીમહતાપ્રભપુ સપંબપંધ વણ કશપુપં નહહીં ફલદતાય,
પપુષષ્ટિ સકષષ્ટિનશ્રી રશ્રીત એ જગનરો જપુ દરો ન્યતાય ।।૧૪।।
શશ્રીકક ષ્ણતઃ શરણપં મમ, મપંત્ર શતાસ્ત્રમતાપં સ્પષ્ટિ, 
મહતાપ્રભપુ મપુખ સપંબપંધ વણ, નહહીં ફલદતાતતા પપુષ્ટિ ।।૧૫।।
શશ્રીગરોસ્વતાષમજી લખ્યપુપં નથશ્રી, મરોઢતાનશ્રી વતાત ,
તગે જ પ્રમતાણગે ગપંથ પણ ફલદ મહતાપ્રભપુ જાત ।।૧૬।।
શશ્રીજી શશ્રીસ્વતાષમનશ્રી સહ, લષલતતારદક સહપુપં  રૂપ,
શશ્રીમહતાપ્રભપુજીમતાપં સમજવપુપં, શશ્રીમહતાપ્રભપુ તદપૂપ ।।૧૭।।
શશ્રીમદતાચતાયર્ણ મહતાપ્રભપુ, શશ્રીપપુરુષરોત્તમ આપ, 
કપુ ળ સઘળપુપં તદપુપ છગે, સમતાન સહજ પ્રતતાપ ।।૧૮।।
તતારતમ્ય ભતાસગે તદતા, પ્રભતાવ ક્યમ રહગે  કરોઈ,
સમજાવપુપં દૃષ્ટિતાપંત થશ્રી, સપંશય નતાખરો ખરોઈ ।।૧૯।।
ષપતતા સરરખરો પપુત્ર નહહીં, કરોણ રપંક કરો ભપૂપ,
શશ્રીવલ્લભનતાપં વપંશમતાપં સહપુપં  વલ્લભ રૂપ ।।૨૦।।
પ્રષતમતા પપુરુષરોત્તમ કરગે, કરગે  જીવનગે સપંત,
શશ્રીવલ્લભકપુ ળ સવર્ણ છગે, ભયતાર્ણ ભષક્ત ભગવપંત ।।૨૧।।



શશ્રીજી મપુખ દૃગ સ્વતાષમનશ્રી, નતાસતા શશ્રીગરોસ્વતામશ્રી,
મપુખમપંડળ શશ્રીમહતાપ્રભપુ, યપુગ પદ પદ્મ નમતામશ્રી ।।૨૨।।
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીજી જ છગે, અષધકતા પણ કહગેવતાય,
શશ્રીજી મરોટતા સવર્ણ થશ્રી, જગેનતાપં આપ્યતા જાય ।।૨૩।।
દતામરોદરદતાસગે કહપુપં શશ્રીગપુસતાપંઈજી પ્રત્ય, 
દતાન વડ ડપુપં  કગે  દતાતતા વડતા, શશ્રીવલ્લભવર સત્ય ।।૨૪।।
શશ્રીવલ્લભકપુ ળનપુપં કયપુર્યું સઘળપુપં ભતાવગે કક ષ્ણ,
સસોંપ્યતાથશ્રી સતાધન ષવનતા, સઘળશ્રી પપૂરગે  તકષ્ણ ।।૨૫।।
કક પતાપતાત્ર મહતાપ્રભપુ તણરો, કરગે  કક ષ્ણ તહતાપં રક,
અષમત દરોષ અકમ કમતા, કરગે  ષનજાષધક પક ।।૨૬।।
જો મહતાપ્રભપુ દૃઢ આશય, શપુભ કક ષત કશશ્રી ન અન્ય,
તગેનગે સહપુપં  ફળ વણશમગે, શશ્રીહરર મતાનગે ધન્ય ।।૨૭।।
જગેનગે શશ્રીમહતાપ્રભપુ તણરો, સહપુપં  વતાતગે ષવશતાસ,
તગેનગે કદશ્રી ન સરોચવપુપં, સહગેગેજગે સહપુપં  ફળ પતાસ ।।૨૮।।
અષ્ટિતાકર પપંચતાકર ભતાગવત ગપંથ સરહત,
શશ્રીવલ્લભનતાપં નતામમતાપં, જો છગે પપૂણર્ણ પ્રષતત ।।૨૯।।
વ્રજ સપંબપંધશ્રી સહપુપં  વસ્તપુ, સહ કક ષ્ણ રતાષધકતા રતાણશ્રી,
શશ્રીવલ્લભનતાપં નતામમતાપં, સહપુપં  આવ્યપુપં વર વતાણશ્રી ।।૩૦।।
હૃદય ધ્યતાન શશ્રીકક ષ્ણ છષબ, ધરગે  વદગે મપુખ નતામ,
શશ્રીઘ્ર ફળગે કગેવળ રટણ, થતાય અખપંરડત કતામ ।।૩૧।।
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીવલ્લભજ ષવનતા, ધ્યતાન મપુખ ગતાય,
સ્વગેચ્છતાએ તગેનગે હૃદગે, શશ્રીઘ્ર આવગે વ્રજરતાય ।।૩૨।।



શશ્રીકક ષ્ણ નતામથશ્રી અષધક શશ્રીવલ્લભ ભતાસગે નતામ,
ત્યતાપં ષચપંતન છષબ ષચત્ત વસગે, યહતાપં ન ષચપંતન કતામ ।।૩૩।।
કતાષયક વતાષચક મતાનષસક, સતાપંસષગર્ણક અકષથત પતાપ,
ભસ્મશ્રીભપૂત તત્કતાળ એક, શશ્રીવલ્લભ નતામ પ્રતતાપ ।।૩૪।।
શશ્રીવલ્લભ લગે નતામ તગે જ હરર સગેવતા મતાનગે,
કક ષ્ણ અધરતામકત સ્વતાદ પ્રતાપ્તિ, શમ ઘણગે નતાનગે ।।૩૫।।
વશ તગેનગે વ્રજરતાય, સ્ફપુરગે  ભષક્તમતારગ સહપુપં ,
સગેવતારસનરો સ્વતાદ, અનતાયતાસગે પતામગે બહપુપં  ।।૩૬।।
લશ્રીલતા સહ વ્રજનતાથ, વસગે હૃદયમતાપં આવશ્રી,
ઈષચ્છત પપૂરણ કતામ, ગમગે હરર લશ્રીલતા ગતાવશ્રી ।।૩૭।।
શશ્રીવલ્લભ નતામમતાપં શપુભ કક ષત સવર્વે આવશ્રી,
જાપક જન પદ રગેણપં , ષવશ પતાવન બતતાવશ્રી ।।૩૮।।
શશ્રીગપુરૂ ભક્ત ભગવપંતતારદક, મહતાપ્રભપુ સહપુપં  સપંભવ,
શશ્રીવલ્લભનતાપં નતામમતાપં, સવર્ણ છગે  સપંશય નહહીં લવ ।।૩૯।।
સબકરો સપુખદ સબકરો ષપ્રય, હરર આરદક સબ ધતામ,
વ્રજલશ્રીલતા સબ સ્ફપૂરત હહ, શશ્રીવલ્લભ સપુષમરત નતામ ।।૪૦।।
નતામ પપુષષ્ટિ મયતાર્ણદકરો , કક ષ્ણ યપુગ સકષષ્ટિ કતામ ,
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ પપુષ્ટિ પપુષ્ટિ કપુ લ નતામ ।।૪૧।।
પપુષ્પતાત્મક હરર નતામ સપુગપંધગે, સહપુપં  કરોઈ જાણગે, 
મહતાપ્રભપુનતાપં નતામ ફલતાત્મક, પરરમલ પતાર ન મતાણગે ।।૪૨।।
જગત જપગે નકપ નતામ રહરો, જસ સઘળગે ફગેલશ્રી,
પટરતાણશ્રીનપુપં નતામ લહગે, રહગે  જગે રપંગમહગેલશ્રી ।।૪૩।।



કક ષ્ણ નતામ મતાહતાત્મ્ય, શપુષત, સ્મકષત સવર્ણ વખતાણગે,
શશ્રીવલ્લભનરો નતામ પ્રભતાવ, અનપુભવશ્રી હરોય તગે જાણગે ।।૪૪।।
હશ્રીરતા રત્ન પરશ્રીકતા જ્યમ સહપુપં  ઝવગેરશ્રી મતાહ, 
અદૃશ્ય અમપૂલ્ય ષચપંતતામણશ્રી, શપુપં લહગે  મષત બતાહ ।।૪૫।।
ષવરલ નતામ પણ લહગે દૃષષ્ટિગરોચર નથશ્રી કગેનશ્રી, 
તગે મતાટગે  શપુપં ષચપંતતામણશ્રી કહપુપં પણ છગેનશ્રી ।।૪૬।।
જગત ષપ્રય શશ્રીકક ષ્ણચપંદ, સહપુપં  કરોઈ નપુપં જીવન,
તગે શશ્રીજીનપુપં શશ્રીવલ્લભમતાપં ષનત્ય લપુબ્ધ મન ।।૪૭।।
જગે જન ઊપર વહતાલ ઘણપં વ્રજપષત નગે આવગે,
તગે નગે શશ્રીમપુખથશ્રી શશ્રીવલ્લભ નતામ જપ બતતાવગે ।।૪૮।।
શશ્રીમદ્ ષવઠ્ઠલવપંશ પપુષ્ટિ, ભગવદશ્રીય સસૌ ભતાખ્યપુપં,
શશ્રીવલ્લભ સવર્યોપરશ્રી નતામ દહવશ્રી નગે દતાખ્યપુપં ।।૪૯।।
ષનગમ અગમ મહતાપ્રભપુ, ષનગમ પ્રષતપતાદ્ય કહશ્રીએ,
કક ષ્ણ વદન શશ્રીવલ્લભ કતાષન્ત, અનલ પણ લહશ્રીએ ।।૫૦।।
આપ્યતા જીવનગે નતામ બહપુપં , વચન ગરોપતાલનપુપં ગતાયપુપં,
અષ્ટિતાકર સપંગગે વલ્લભતારદ, નતામ અપતાયપુપં ।।૫૧।।
પપૂવર્ણ વચન પણ પ્રમતાણ ઉત્તર, વચન ન જ્યતાપં લગશ્રી,
પછશ્રી ઉત્તર જ પ્રમતાણ, ન ઉત્તર તગે થકશ્રી ત્યતાપં લગશ્રી ।।૫૨।।
રતામતાનપુજગે જગનતાથજી શપુષત હઠ જાલશ્રી, 
સત્ય ઉત્તરવચ પપૂવર્ણ વગેદવચ જશગે શપુપં ખતાલશ્રી ।।૫૩।।
ત્યમ ગપુરુ અષ્ટિતાકર દઈ પ્રમતાણ રશ્રીત રતાખશ્રી,
પછશ્રી ગપુરુ શશ્રીવલ્લભ રહગે, કરુણતા ગરો ભતાખશ્રી ।।૫૪।।



ગપુરુનતાપં ઉત્તર વચન તણશ્રી, પપુષષ્ટિ કરશ્રી શશ્રીજી ,
તદષપ પપૂવર્ણ હઠ કરગે  , જાય ગપુરુ ગરોષવપંદ ખશ્રીજી ।।૫૫।।
કપુ લષનકપંદન અઘ ધમર્ણ ન અડપુપં હરર આજતા પતાળશ્રી,
હરર કહપુપં કયપુર્યું ન નરકપુપંજર કહશ્રી અપંગપુલશ્રી ગતાળશ્રી ।।૫૬।।
જગેનગે આયતાસ થતાય રશ્રીત એ તગેનશ્રી ભતાખશ્રી,
બશ્રીજા સહપુપંનગે પ્રમતાણ રશ્રીતશ્રી રહગેવશ્રી રતાખશ્રી ।।૫૭।।
શશ્રીગપુરુ વહતાલતા ઘણતાપં તગેથશ્રી રતાધતાવર રતાજી,
પ્રભપુ ષપ્રય અષત ગપુરુ ગસૌણ તગેથશ્રી ષજતતાય ન બતાજી ।।૫૮।।
હરર રૂઠગે  ગપુરુ રતાખગે, ગપુરુ રૂઠતતા ન કરોઈ,
તગે મતાટગે  તગેમ કરવપુપં જગેમ શશ્રીગપુરુ રૂષચ હરોઈ ।।૫૯।।
જગેનગે વશ હરર તગેનશ્રી ષસફતારસ નપુપં બલ મરોટપુપં ,
તગે ષવનતા કરોરટ પ્રયત્ન કરરો તગે બળ અષત છરોટપુપં  ।।૬૦।।
કશપુપં ન કરવપુપં પડગે  હરોય ગપુરૂનરો દૃઢ ભરરોસરો, 
તગેમતાપં સહપુપં  સતાધન રતાજગે, રતાખવરો ન સતાપંશરો ।।૬૧।।
ગપુરૂમતાપં શશ્રીભગવપંત સપંત આરદ સહપુપં  સગેવતા,
બ્રહતા ષવષ્ણપં મહગેશ શગેષ શકતારદ દગેવતા ।।૬૨।।
ગપુરૂ અપરતાધગે કક ષ્ણદતાસ પ્રગેતયરોનશ્રી પતામશ્રી,
શશ્રીજી દરસન પણ શશ્રીષવઠ્ઠલ તગે નવ વતામશ્રી ।।૬૩।।
શશ્રીવલ્લભ પપૂણર્ણ પપુરુષરોત્તમ કરો કહગે  ક્યમ કરહયગે,
તગેનશ્રી વતાત સ્વલ્પમતાપં કહપુપં  સપુષધ સપંશય દરહયગે ।।૬૪।।
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીકક ષ્ણ વસ્તપુતતઃ શશ્રીષવઠ્ઠલ ભતાખ્યપુપં,
શશ્રીરતામ રૂપ શશ્રીવલ્લભ કષપ પષતએ દતાખ્યપુપં ।।૬૫।।



શશ્રીશશ્રીનતાથજી સ્વરૂપ પર પરમતાનપંદદતાસગે જોયપુપં,
વળતપુપં નતામ ષનવગેદન લશ્રીધપુપં ષવરહનપુપં દપુતઃખ ખરોયપુપં ।।૬૬।।
રૂપ દતારકતાધશ્રીશ પદ્મતારતાવળ દશતાર્ણવ્યપુપં, 
શશ્રીવલ્લભ કરુણતા ષનધતાન, કશ્રીધપુપં જન ભતાવ્યપુપં ।।૬૭।।
શશ્રીગરોપશ્રીજનવલ્લભ શશ્રીહરર સરસ્વતશ્રી નતાયક,
અમરો જ શશ્રીમદતાચતાયર્ણ શશ્રીમપુખનતાપં વતાચક ।।૬૮।।
પ્રમતાણ ઇત્યતારદક અનગેક છગે, ક્યતાપંહતા લગશ્રી કરહએ,
શશ્રીવલ્લભ નહશ્રી કક ષ્ણ કહગે  તગે આસપુર લરહએ ।।૬૯।।
મહતાપ્રભપુ પ્રગટ પ્રતતાપ સહજ સહપુપં  શશ્રીહરર દગેખગે,
ત્યતાપં પ્રમતાણનશ્રી ઇચ્છતા રતાખગે, તગે જડ ડ મપુઝ લગેખગે ।।૭૦।।
પ્રમતાણ બળથશ્રી પપુરુષરોત્તમ, શશ્રીમહતાપ્રભપુનગે જાણગે,
દશ્રીપક વડગે ડ રદવતાકર દગેખગે તગે જ પ્રમતાણગે ।।૭૧।।
શપુદ્ધ દહવશ્રી હરોય જો, સહજ મહતાપ્રભપુ રુષચ આવગે,
આસપુરશ્રી દગેખગે પ્રતતાપ તદષપ, તગે શરણગે નતાવગે ।।૭૨।।
ષનગમ આગમ પપુરતાણ સપુણશ્રી, શશ્રીવલ્લભ વહતાલતા લતાગગે,
ત્યમ શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ પર પ્રશ્રીત ન જાગગે ।।૭૩।।
શશ્રીગરોકપુ લગેશ ષનજ સગેવક પ્રત્યગે, એમ ભતાખ્યપુપં,
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ રૂપ ગપૂઢ ઘણપં દતાખ્યપુપં ।।૭૪।।
કગેવળ ષનજ કરુણતાથશ્રી, ષનજ પ્રશ્રીતશ્રી કરો પતામગે,
કગે  શશ્રીજી અષત કક પતા ઉપતાય, અવર નહહીં જામગે ।।૭૫।।
અષ્ટિ ષસષદ્ધ નવષનષધ, ચરોમપુષક્ત તગેનશ્રી દતાસશ્રી,
સહજ સદતા શશ્રીહરરનરો, જગે કરોઈ દૃઢ ષવશતાસશ્રી ।।૭૬।।



પણ તગે દૃઢ ષવશતાસ આવવરો ન મળગે સહગેલરો,
તગે પતામગે જગેણગે સત્સપંગ કરરયરો હરોય બહપુપં  પહગેલરો ।।૭૭।।
દૃઢ ષવશતાસ પ્રભપુ સપુપં, તગેનગે ષચપંતતામણશ્રી મષળયરો,
જગે ષચતવગે તગે ષસદ્ધ અવર તગે થરક કરો બષળયરો ।।૭૮।।
મહતા પરતાકમશ્રી મકગપષત, તદષપ ભપૂખગે મરગે  છગે,
હરર ષવશતાસગે અજગર વણશમ ઉદર ભરગે  છગે ।।૭૯।।
વ્યથર્ણ પડપુપં બ્રહતાસ્ત્ર ઈન્દજીત અપ્રષતત આણશ્રી,
દૃઢ ષવશતાસગે ચતાતક પશ્રીએ સ્વતાષતનપુપં પતાણશ્રી ।।૮૦।।
પ્રકટ ખપંભથશ્રી નરહરર તગે પ્રહતાદ પ્રતશ્રીતગે,
દૃઢ પ્રતશ્રીત ઉત્પન પ્રથમ પ્રભપુ અનન્ય પ્રશ્રીતગે ।।૮૧।।
ષવશતાસગે કરશ્રીનગે વણ શમ , બહપુ આહતાર મળગે છગે,
ષનશરદન ભટકગે  શતાન કપુધતાનલ તદષપ બળગે છગે ।।૮૨।।
મકદ્ મપૂરષત રષચ દરોણનશ્રી ષવદ્યતા રકરતાત જાણ્યરો,
દૃઢ ષવશતાસગે નરહરર, ભય પ્રહતાદ ન ગણ્યરો ।।૮૩।।
કગેવળ હરર ષવશતાસ, અવર આધતાર ન ભતાણરો,
અષત હતાષન અણ લતાભ તદષપ ધણશ્રી વશ્રીમતાવતાળરો ।।૮૪।।
ષગરર ષશખર દપુમ સદતા હયતાર્ણ, હરરનગે ષવશતાસગે,
વકક વતારટકતા વણ ષસપંચગે સપૂકગે  નવ આશગે ।।૮૫।।
સતાકરખરોરનપુપં સતાકર જીવન સતાગર મધ્યગે આપગે,
મલપંગ ઉદર ભરતાય નતા તનપુ કતાપંપગે સપંતતાપગે ।।૮૬।।
શશ્રીમહતાપ્રભપુ વચન ષવષગે, અણ ષવશતાસ ઘટરો,
દતામરોદરદતાસનશ્રી ષત્રયતા સપુત યવન પ્રકટરો ।।૮૭।।



ષવશતાસગે અપંતરતાય કરોરટ જન્મનતાપં છપૂ ટગે , 
અષવશતાસ અઘ મપૂળ, કતાળ કમતાર્ણરદ કપૂ ટગે  ।।૮૮।।
અષવશતાસથશ્રી સતાચગે ઔષધ રરોગ ન જાય,
ષવશતાસગે જપૂઠશ્રી વસ્તપુ પણ સતાચશ્રી થતાય ।।૮૯।।
સતાધન બન્યતા અનગેક, તદષપ ષવશતાસ ન ધર ફળ,
રતાખ ષવશતાસ પ્રતાષપ્તિ મહતાપ્રભપુ કક પતાણર્ણવ કગેવળ ।।૯૦।।
હપુમતા પકશ્રી પરછતાય થરક નકપ હરોય સરજ નર,
ત્યતાપં શપુપં ષચત્ર પ્રતાષપ્તિ પ્રભપુ કગેવળ છતાય ગપુરૂ કર ।।૯૧।।
શશ્રીજી મળગે જો મહતાપ્રભપુજીનગે, હૃદય પધરતાવગે,
જ્યમ મતાદતા મરોતશ્રી તટગે  નર વણતગેડપુપં આવગે ।।૯૨।।
એક વસ્તપુ ત્રય નતામ શશ્રીવલ્લભ ષવઠ્ઠલ શશ્રીજી,
જ્યમ ગપંગતાધર ષત્રનતામ વસ્તપુ નહહીં બશ્રીજી ।।૯૩।।
શશ્રીજી લશ્રીલતા સમગ લ્યરો એ ષવધ જાણશ્રી,
ખગેલવતાણતા બહપુ ભતાપંષત, સકર્ણ રતા સઘળગે સરખશ્રી ।।૯૪।।
ભગવદ્ ઈચ્છતાનતા વચન કહપુપં  જન સતાપંભળ,
ષનશ્ચલ પવર્ણતપ્રતાય કરશ્રી મન સપંશયથશ્રી ટળ ।।૯૫।।
શશ્રીષવઠ્ઠલ શશ્રીષવઠ્ઠલ નતામ રત્ન જગે ગતાશગે,
તગે થરક શશ્રીહરરહૃદય તણપં હતાદર્ણ સમજાશગે ।।૯૬।।
શશ્રીરતાધતાવર દરશન પ્રકટ થતાય વળશ્રી તગેથશ્રી,
પપુષષ્ટિ પથનપુપં એજ મપૂળ, કરો અષધક નહહીં એથશ્રી ।।૯૭।।
શશ્રીજી સહ સહપુપં  વલ્લભનતામ જપ પળ કરગે  છગે,
એ રસ એમનતા કક પતાપતાત્રનતાપં હૃદગે ઠરગે  છગે  ।।૯૮।।



શશ્રીજી સગેવતા સ્મરણ સહસ્ત્ર રદન કરતતા જગે ફળ,
તગે ફળ શશ્રીવલ્લભનપુપં એક રદન કરુણતા સમજ બળ ।।૯૯।।
સ્તરોત્રરતાજ શશ્રીસવર્યોત્તમજી જગે જન સદતા જપગે,
તગેનગે શશ્રીજી થરોડ ડતામતાપં પ્રકટ દરશન આપગે ।।૧૦૦।।
કગેવલ શશ્રીમહતાપ્રભપુજી ભજતતાપં શશ્રીજી નવ રરસતાય,
વણ વલ્લભ સમપર્વે શશ્રીજી મન અરૂષચ આવગે ।।૧૦૧।।
જગેનપુપં ઉઘડગે  ભતાગ્ય તગેનગે ષનશ્ચય આવગે,
ઉરમતાપં આસપુરભતાવ હરોય તરો ભ્રતાપંષત ઉપજાવગે ।।૧૦૨।।
શશ્રીમહતાપ્રભપુ ભગ્ન ભરરોસરો તગે જ અન્યતાશય,
સકલ શપુભ કક ષત વ્યથર્ણ કયર્યો તગે મહતાદરોષ ।।૧૦૩।।
દૃઢ આશય શશ્રીવલ્લભ ષવઠ્ઠલ નરો રતાખગે,
સગેવગે સ્મરગે  શશ્રીજી તગે અનપુપમ રસ ચતાખગે ।।૧૦૪।।
કષળમતાપં ભષક્ત આરદક મતાગર્ણ સહપુ અષત દપુલર્ણભ,
હરર શરણગષત સપુદૃઢ હરોય તરો સવર્વે સપુલભ ।।૧૦૫।।
શરણતાગષત વણ શપુષદ્ધ થવશ્રી જીવ ઘણશ્રી કરઠન છગે,
સઘળશ્રી સતાપંગરોપતાપંગ વસ્તપુ શશ્રીગપુરુથશ્રી બનશ્રી છગે  ।।૧૦૬।।
તગેનતા સપંબપંધથશ્રી સવર્ણ તગે તપુજમતાપં ગણવશ્રી,
તગેથશ્રી પ્રતાષપ્તિ ષવશતાસ રતાખ તપુપંથશ્રી નથશ્રી બણવશ્રી ।।૧૦૭।।
ગહણ કયર્યો નવ તજગે જદષપ અયરોગ્ય જન,
દરોષ જીવનતાપં જોતતા અડગે  ષબરદનગે લતાપંછન ।।૧૦૮।।
અજ પણગે જાણગે સતાધન કશપુપં ન મપુજમતાપં,
શશ્રીવલ્લભ સપંબપંધગે પપૂરણ સઘળપુપં તપુજમતાપં ।।૧૦૯।।



કપુપં રઠત કરશ્રીશ પ્રતશ્રીષત અધમપણપં મનમતાપં મતાનશ્રી,
અજ પણગે થતાય ષચપંતતા પણ ફળમતાપં નરહ હતાનશ્રી ।।૧૧૦।।
મતારૂ સહપુ બળ ગપુરૂ છગે  દૃઢ પડરો ભરરોસરો,
શશ્રીજી તગેનતા થઈ ચપૂક્યતા રકપં ષચત નહશ્રી સતાપંસરો ।।૧૧૧।।
સતાધન કમર્ણ કશતાપં પતાપંડવનતાપં જપુઓ ષવચતારશ્રી,
કગેવળ કપુપંતશ્રીજી સપંબપંધગે વશ શશ્રીષગરરવરધતારશ્રી ।।૧૧૨।।
વગેદ ષવરુદ્ધ ઘણતાપં કતારજ પતારથથશ્રી થયતાપં, 
તગે ઉલટતા અપંતર પ્રશ્રીતગે પ્રભપુ સતાધન ગણ્યતાપં ।।૧૧૩।।
ઉત્તમ અધમ અધમ ઉત્તમતતા સપંબપંધ પતામ્યગે,
શતાણતા જપુઓ ષવચતારશ્રી વસ્તપુ સઘળગે ઠતામગે ।।૧૧૪।।
કશ્રીર નશ્રીર ગરોધપૂમ કપંકર મળશ્રી હરર ગપુણ કતાગળ,
સમતાન હરોય સન્મતાન જપુઓ સપંબપંધ તણપં બળ ।।૧૧૫।।
વણ સપંબપંધ વસ્તપુ પ્રતાષપ્તિ નવ હરોય કરોઈનગે,
સપંબપંધ બળ તજી ષનજ બળ દરોડગે  મરગે  રરોઈનગે ।।૧૧૬।।
એક પપુષષ્ટિ પથ રહસ્ય શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ,
એમનપુપં બળ આશય અનન્ય ધર ઈચ્છગે ષનજ ભલ ।।૧૧૭।।
કગેવળ સ્વ આચતાયર્ણ અષભમતાન શપુષત યરોગ કહરો છગે,
પપુરુષરોત્તમ પ્રતાષપ્તિ ઉપતાય એજ સરળ લહરો છગે  ।।૧૧૮।।
કગેવળ કક ષ્ણ જપગે ઉર આવશ્રી જાય અષવનતાશશ્રી,
શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ સહ રટતતા અચલ ષનવતાસશ્રી ।।૧૧૯।।
શશ્રીજી શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ બતાળક સતારતા,
મતાટ ઠરોર મઠડશ્રી જગેમ કતાપંઈ સક્કરપતારતા ।।૧૨૦।।



થયરો બ્રહસપંબપંધ જગેહ વલ્લભસપુત દતારતા,
મપુખ્ય સ્વતાષમનશ્રી તગે તગેનગે, બશ્રીજા વ્રજદતારતા ।।૧૨૧।।
પપુષષ્ટિ જીવ સહપુપં  એ ષવષધ ષવવગેક મનમતાપં ધરશગે,
તરો સહગેજગે શશ્રીજી મળશગે, સહપુપં  કતારજ સરશગે ।।૧૨૨।।
જગેવપુપં હરર ગપુરૂ રૂપ, તગેમજ વહષ્ણવનપુપં જાણગે,
વણશમ મહતાફળ મળગે ઉભયથશ્રી અષધક પ્રમતાણગે ।।૧૨૩।।
શશ્રીવલ્લભ ષવઠ્ઠલ બગે વકતાર આદ્યપંત રહતા છગે,
મધ્યગે કક ષ્ણ કક ષ્ણનતાપં મગેળગે વહષ્ણવ જ લહતા છગે  ।।૧૨૪।।
કશપુપં ન સમજ્યરો હરોય, હરોય અષત ષપ્રય જો હરરજનનગે,
તગેનગે કશપુપં કરવપુપં નહશ્રી, રહપુપં હરર ષપ્રય સમલરોચનનગે ।।૧૨૫।।
દલ મધ્ય અપંકપુ ર અથવતા મપંજરશ્રી પણ જોજો,
જપુગલરૂપથશ્રી એમજ લષલતતા છગે  ષચત્ત પ્રરોજ્યરો ।।૧૨૬।।
મપૂળપપુરુષ સવર્વેશર શશ્રીજી શપુષત કહતા છગે,
પણ તગે શશ્રીવલ્લભ વશવતર્તી સદતા રહતા છગે  ।।૧૨૭।।
શશ્રીમહતાપ્રભપુજી વણ કક પતા ન તગે કરોનગે પણ લતાધગે,
સતાધન ધમર્ણ અનગેક પ્રકતાર, યદ્યષપ આરતાધગે ।।૧૨૮।।
ષચપંતતામણશ્રી મરોટતા પણ જગેનરો આપ્યરો મળશ્રીયરો,
ત્યતારગે  તગે ષચપંતતામણશ્રીથશ્રી દતાતતા અષત બળશ્રીયરો ।।૧૨૯।।
શશ્રીમહતાપ્રભપુ સ્વતપંત્ર પપુરુષ શશ્રીમપુખ સતાપંભળશ્રીયપુપં, 
તગેમનશ્રી કક પતા જ્યતાપં તગેનપુપં ભતાગ્ય અષત બળશ્રીયપુપં ।।૧૩૦।।
પપુષ્ટિ પપુષ્ટિ ફળ શશ્રીવલ્લભ ચરણતારષવપંદ છગે,
તગેથશ્રી આગળ કહગે  ફળ, તગે અષત ભતાગ્ય મપંદ છગે  ।।૧૩૧।।



શશ્રીવલ્લભ શશ્રીષવઠ્ઠલ નતામ વસ્તપુ અષત ભતારશ્રી,
અપંતરગ શશ્રીજીનતાપં પરમ ભજન અષધકતારશ્રી ।।૧૩૨।।
વચન વડતાનતાપં લઈ સપંપષત્ત સઘળગે આપશ્રી,
કહતા એક અનપુભવ ષગરતા થયતા મનસપુખ આલતાપશ્રી ।।૧૩૩।।
મમેં મપુજ પ્રબરોધ થવતા આ ગપંથ રચ્યરો છગે,
અવર તગેનગે કતાજ જગેહનગે રુચ્યરો પચ્યરો છગે ।।૧૩૪।।
ગમ્ય ન પડગે  અવરનગે પપુષષ્ટિ સકષષ્ટિનપુપં જીવન,
ભતાવ ઉપજશગે તગેનગે જગે હરર કક પતાપતાત્ર જન ।।૧૩૫।।
મહતારસસતાગર ગપંથ સપુરચ્યરો રસતાવલશ્રી છપંદગે,
સજ્જનનપુપં મન સપુણશ્રી ભરતાશગે પરમતાનપંદગે ।।૧૩૬।।
શશ્રીવલ્લભ દતાસતાનપુદતાસ જન દયતારતામ છગે,
તગેણગે આ રચનતા કશ્રીધશ્રી મન પપૂરણ કતામ છગે  ।।૧૩૭।।
આ પપુષષ્ટિપથ રહસ્ય ગપંથ શવણ વતા ગતાશગે,
સકલ પતાપ સપંતતાપ જશગે વતાપંષછત ફળ થતાશગે ।।૧૩૮।।


